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  زیززیز  مال عهمال عه  جهجه ...  ... ..یدقادریدقادر  مال سهمال سه  ی دآتۆر آهی دآتۆر آه  آهآه  ر آشهر آشه  رامبهرامبه  بهبه! ! بژاردووهبژاردووه  هههه  نگینگی  مانی آوردستان بدهمانی آوردستان بده  ڕلهڕله  رۆآی پهرۆآی په  سهسه

  یه آه  پیرۆزه و جگه مان ئه ڕله هۆی په! یه  مان هه ڕله په و مافی مرۆڤدا و دیموآراسی دنیایی ئازادی له
آان  ئیجابیه وسته وه هه آرته  خراپ جیا ئه آرێ باش له و ئه وآه ن ڕسایی ووتی تدا شه ستوورو یاساو ده
، راربوونی یاسا رقه  بۆ به بنچینه آرێ تاآوببته وه ئه باره لی له سه و گفتوگۆی تروته نگنرێ سه ئه هه
م  رده چی به وو مل آهم بت هه و ئه نرێ وه دائه آه ستیه باده و ن و الیه س موو آه رو هه سه ها یاساش له روه هه

 .خرێ ڕ ئه  گه ت هاوتیاندا به خزمه له و یاساش یاسابن

موو  هه و له و باری ژیانی هاوتیاندا چوونی یاسا ڕوه به ر سه بت به  چاودرئه یه آه و مرۆڤه مانتار ئه ڕله په
یاساش  ی چوارچوه و له آات هراربوونی یاسادا آارئ رقه و به وپشچوون ره وی به هه له وه آی ژیانه ڕوویه

رۆآی  بژرن بۆ سه ئه سك هه آه هنن مانی ووتك پك ده ڕله په ی آه مانتارانه ڕله م په ئه، رناچ ده
مان بكات  ڕله ندامانی په تی ئه رایه بتوان نونه درت تاآو آی زیاتری ئه ستیه باده مان آه ڕله په
 وه نجه بۆ آارو آرده رتی ووت تاآو بتوان په به ڕوه و باآانی به لیژنه موو ی هه وه ڕوو بوونه ڕووبه له

 .یاسا به م بزی آردن رده به و ڕگربت له آان درژ بكات نایاساییه

ڕزیان  نده به رچه مانی آوردستانه هه ڕله په رۆآی سه) مفتی دنان عه( ڕز آوردستانی باشور به مۆ له ئه
و  آتی نیشتیمانی آوردستان ن یه الیه زراندن له دامه ی شوه و به بژراوه نه وه هه مانتارانه ڕله                        په ن الیه له

 و ری خۆی روه ویش تواناو سه م وادیاره ئه به، و مقامه  و جگه  بۆ ئه آراوه ست نیشان وه ده وزه لیستی سه
ی  وه ر ئه به نیه له ئارادا آار البردنی هیچ ترسك له زیان بۆ لهڕ رج به مه ست داوه به ده ی له یاساآه

بت  ر مام جالل نه گه ئه، نسیب بووه  ی به مانه ڕله په رۆك و سه ی سانی پشوو ئه  آه50   به50نجامی  ئه له
 وز ڕازی ه لیستی س وه آرایه ئه ست نیشان نه وه ده رزانیه ن آاك مسعود با الیه له و رۆآی عراق سه به
رۆك  سه آرت به بارزانی نه ڤان ڕز نچیره ر به گه ئه، رۆآی آوردستان  سه  ببت به آاك مسعود بوون آه ده نه
مانی  ڕله رۆآی په سه دنان مفتی ببت به ڕز عه به آه رد ڕازی نابت رگیز لیستی زه زیرانی آوردستان هه وه

 !!!.آات ست پئه وه ده لره مان آه باسه، ، ، ، ، ، ، ، آوردستان

نی  تی آۆمه خزمه بت له ووتدا ناویان دت ئه ستوری ده له آه) و یاسا رۆك و سه ت و حوآمه مان ڕله په(
 ر ماوه ی جه ها متمانه روه و هه وه له   گه ی دژه  خانه وته آه رچوو مانایی ئه ده ی وه وڕه ر له گه كدا بت ئه خه
آانیش  ت گوزاریه خزمه زگا و ده یری گشت دام و سووك سه چاوكی بز ك به نی خه مه آۆ دات ست ئه ده له
بژاردن  و ساتك هه ت رآا ر هه گه ن ئه بۆ بده نگی بژاردنی ئاینده ده نابن بۆ هه رگیز ئاماده  هه، ن آه ده

و یاسا  و آاته ووت كیش نیه ئه ۆ خهبوو مانایی ب وه نه كه ن خه الیه له مانكیش ڕله و په ت رحوآمه هه، بكرێ
آوردستان  له. .شوێ آانی ووت ئه یه  بنچینه ها پیرۆزه و گشت به چ ت ئه و دآتاتۆریه ووی تاآه و ره به

س  موو آه و هه ر ووتدا آشاوه سه به ت بای و دیموآراتیه ره روه یاسا سه ن آه آه ده وه ی ئه نده پوپاگه
 و یاساو وه ئه ڕاستیه بیسترێ دووره له و ئه بینرێ ئه ی آه وه م ئه به، آانی پارزراوه  مافه هی یاساو سایه له
  نه و الیه ی حیزب دامه داشی و بووه به ستدایه ت چینی باده خزمه نھا له آرێ ته آاری پده ی آه ریه روه سه

مانی  ڕله  په، یگونجنن  نن چۆنیان بووت ئهآش ئه ك الستیك یاسا سك وه ندی ته وه رژه و بۆ به آان سیاسیه
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و  مان ڕله په لمن آه كی آوردستانی بسه نی خه و ناتوان بۆ آۆمه داوه ست ده آوردستان ڕاستگۆی خۆی له

و  ت و حوآمه مان ڕله په ن خاوه خۆی بھن آه ڕ به لیش ناتوانت باوه  ها گه روه لدایه هه ت گه خزمه له ت حوآمه
 .پارزراوه وه ی یاساییه ڕوانگه آانی له گشت مافه  آه آه هیاسای

و  م هیچ حیزب ڕ ناآه زرنراوه باوه وه دامه سیاسیه ن حیزبكی الیه  ی له وه رئه به دنان مفتی له آاك عه
و  ئه ی وه هرئ به ستتی له یوه خۆی په ی آه نه و الیه  ئه ت دایبگرێ بجگه له سه ده می ره هه نك بتوان له الیه

یی لھاتووه  بیردۆزكی پوانه ك چ وه      ئه ڕوه آوردستان به مۆ له ی ئه شكردنه و دابه ت شوه سیاسه
یه آاك  وه مانایی ئه، نگیان بپارزرێ بت پارسه ئه وه رازووه ته ناو دووتایی ته آوردستانی باشور آراوه

 و مووی پشتگیرین بۆ ئه مانه هه  یه ئه50   به50ناوی  دایه آه ییه هاوآشه پوانه و ناو ئه دنان مفتی له عه
دنان  ڕز عه نازانم بۆچی به ئیتر، ت دایبگرێ  سه و آورسی ده م ره هه فیل ناتوان له مانای آه ڕله رۆك په سه

ی چۆن  و یاسا شكاندنانه بژاردوه یاخود ئه نگی هه بده آرێ ر چاوی ئه به له ی آه و پشلكاریانه مفتی له
 چوونی آاروباری هاووتیانه ڕوه باشی ئاگاداری به ڕزیان زۆر به به آاتكدا آه له ب ڕئه ردا تپه سه به
ه )دریدقا مال سه دآتۆر آه) ی آوردستان ئاگاداری زیندانی آردنی وه ره و ده وه ی ناوه و آوردانه ك ئه ویش وه ئه
آوێ  س نیه بزان له ب آه سكیش نه ند آه و چه آراوه آی نایاسایی زیندانی یه شوه به زان آه ها ئه روه هه

  مان شوه هه ستگیرآردنیشی به تی ده و چۆنیه آه ی زیندانی آردنه شوه ها روه زیندانی آراوه هه
ی  ووتارانه و  نووسین و شوه ڵ ئه گه ستان لهكی آورد ی خه ك زۆرینه من وه، ره ده یاسا به ی چوارچوه له

و  ی ئه رباره آاندا ده ڕه ماپه م له آه نووسینه وه بۆ شاهیدی آرده پشتریش بوی ئه بووم آه مال نه دآتۆر آه
و  و ئه یانم نووسیوه وانه یانووسی من پچه آاندا ئه ڕه ماپه ران له نووسه له زۆر ی آه تانه و بابه  نووسین جۆره
ك  ریه هه به داوه آه نه خۆم م به هیچ آاتك ڕگه، ند آردوه یاسا ناوزه ر له ده  به م به و ووتارانه نووسین  جۆره
وه  یی یاساییه ڕگه ی له وه رئه به تاوانبار بزانم له به مال و دآتۆر آه ی آه ماه و بنه ڕزان مسعودبارزانی به له

 ی یاسا گوره به، وه آرته ی ڕوون نه آه و تاوانه آات ا تاوانباری نهتاآو دادگ سك تاوانبار نیه هیچ آه
ران  ست دادوه رده  به گاته نه ڕ پكراو نابت تاآو  باوه100 % ك له یه نامه  گه آان هیچ به تیه وه نوده

 .رناگیرێ وه ڕپكراو ی باوه نامه گه به به

مانی  ڕله رۆك په ك سه دنان مفتی وه ڕز آاك عه مه به آه ئه م آه و ڕووی نووسینه وێ بیم مه من ئه ی آه وه ئه
ی  آه مانه ڕله په یی ژر سایه ی آوردستان له آه خته پایته و له ولرێ ی پیره هه آه شاره له یه وه آوردستان ئه

آام زیندان  هزان ل س ئه م آه گیراوه آه مال ناوی دآتۆر آه سك به بت آه  ڕۆژك ده5ی  ڕزیان ماوه  به
و دوور  مان شوه هه سی تریش به ند آه ین ئاخۆ چه گومان بكه آه آات ش وامان لده مه زیندانی آراوه ئه

ش  وه گومانی ئه و ها دوو دی روه هه، ڕیانه  رگ چاوه و مه وه تاوانبار آراون ب لكۆینه به و یاسا زیندانن له
و  كی آوردستان خه س له ی زۆرآه وه ئه ڵ گه ب دادگایی آردن له هناو برابت ب مال له  دآتۆر آه یه آه هه

م  به، وی ئازادآردنیدان تاآوو ڕۆژی دادگایی آردن  هه له و مال دان سۆراخی دآتۆر آه ڕۆشنبیران له
مافی  ئاشكرا پشلكردنی به  م ڕووداوه آه ر به رامبه وستكی نیه به آوردستان هیچ هه مانی ڕله رۆك په  سه

 .ن که  ده لوه مان باسی ڕله هۆی په یاسایی آوردستاندا له  له ی آه و مافی مرۆڤه مرۆڤه ئه

 

ر  یسه آان آاری خۆی مه ندیداره یوه نه په ئاگاداری الیه ب آی نھنی بتوان به زگایه ر ده گه ووتكدا ئه له
 ی و ووته النه یه ئه وه نرێ مانایی ئه مرۆڤ بت هیچ ڕزك بۆ یاسا دانه ری مافی و پشلكه بكات
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بات دیموآراسی بوونی نابت  ئه یی پۆآه و ژرچه در و هه ره ت به و دروست آردنی دیكتاتۆره میلله  رده روه په
مان  ڕله ڕووی په ش ڕووبه و یاسا شكاندنه ڕۆیی ره م سه ئه آاندا ته موو حاه هه له بت مان آارتۆنی ده ڕله په
وه  آانه تیه رایه به ڕوه به و زگا ر ده سه و چاودره به ووت ی یاسایه له رچاوه مان سه ڕله په  وه چونكه بته ئه
ر  ماوه ی جه مان متمانه ڕله رۆك په و سه ندامان و ئه ن ما ڕله په ی وه بۆ ئه، كی آاروباری خه رپرسن له به آه
و  وره گه موو هاواره نگ هه ده ر پوویسته به ماوه ی جه یقهی ڕزو س ی ببنه جگه وه بۆ ئه ن ده ست نه ده له

تاآو ، وه  ڕووی یاساییه دیاربت له یان نجه کاندا جگه په موو ڕووداو گۆڕانكاریه هه وه بچن له آانه بچووآه
 ئاسان و آی سووك یه آشه ید قادر به مال سه ی دآتۆر آه یه آشه و ر ئه گه ئه ن رار بكه رقه بتوانن یاسا به

ناتوانن  ش بت ئاینده وستان نه مۆ هه ر ئه گه دات ئه ڕووئه تر وره وه گه ی له آشه یر بكرت دنیابن سه
ی  ین آشه  سبه وه وه ئه دزینه خسی بۆ خۆ ی شه آشه ن به ك بكه یه مۆ آشه ر ئه گه ربگرن ئه وست وه هه

وه داوا  ن خۆمه الیه من له، خرێ ڕ ئه گه س به آه ندی تاآه وه ژهر به له و ی خزان آشه آرێ به ش ئه آه میلله
زووترین آات  به و یه و آشه دوداچوون بكات بۆ ئه مان به ڕله رۆآی په دنان مفتی سه ڕز عه به آه م آه ده

و  ێر بكر سه دادگاآانی آوردستان چاره ی یاساو چوارچوه و تاآوبتوانرت له آی یاسایی یه آشه بیكات به
ستورو یاسایی  ده واو به ڕی ته ك باوه نی خه و تاآو آۆمه بكرێ وه دیاری ڕووی یاساییه تاوانبارو بتاوان له

ندانی پیرۆزی ست نه ده بۆ له، دات  ست نه ده مانی آوردستانش پیرۆزی خۆی له ڕله په و آوردستان بھ 
  .....نگه تان آات دره آه آاره

 


